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GOVERNÖR FELIX 
Felix, vars namn betyder glad, hade varit en slav men var befriad av Claudius 
Caesar, som härskade från år 41-54 e. Kr., och hade utsetts till prokurator av 
Judeen år 53 e. Kr. Det är i stort sett vad vi vet om hans bakgrund.  
Enligt historieböckerna var Felix som guvernör inblandad i alla slags grymheter 
och lusta vilket dock gjorde litet för att tillfredsställa hans köttsliga begär. Han var 
en brottsling som manipulerade rättssystemet för sina egna syften. 
Jonathan, som var judisk överstepräst vid den här tiden, avslöjade offentligt Felix 
onda gärningar. Felix svarade med att muta Doras, som var en nära vän till 
Jonatan, till att leja en grupp lönnmördare (seloter/sionister) som skulle mörda 
Jonatan medan han var på väg till templet. 
Felix var gift, men det stoppade honom inte från att åtrå Drusilla, kung Herodes 
Agrippas hustru. Drusilla var gift med kung Asissus av Emesa (staden var en 
egen stat norr om Damaskus). Felix tog också Simon Trollkarlens tjänster i bruk,  
som lagt en förbannelse på Drusilla och lurade bort henne från Asissus. När Felix 
föreslog äktenskap för Drusilla, skilde hon sig från Asissus och gifte sig med 
Felix.  
På grund av judiska upplopp på Cesareas gator, kallades Felix hem till Rom för 
att stå till svars för de grymheter han hade begått i Judeen. Han lyckades undgå 
bli straffad med hjälp av bror Pallas, vilket återigen visar hur utbredd korruptionen 
var i Romarriket.  

PAULUS TRÄFFAR DEN BOVAKTIGE GUVERNÖREN 
Romerska domstolar var kända för att vara anfrätta av korruption; rättvisa kunde 
bara köpas med stora summor pengar eller erhållas om en mäktig politisk ledare 
intervenerade. 
Paulus mötte ett fientligt judiskt ledarskap från Jerusalem och var nu överlämnad 
till en omoralisk guvernör. Han hade ingen mänsklig försvarsadvokat, medan 
judarna hade anlitat stjärnåklagaren Tertullus. Apg. 24:1-4 
Satan hade brännmärkt Jesu efterföljare som sekt. Ca 1900 år senare använder 
Satan fortfarande samma namn om sant troende kristna. vers 5 
Som en typisk skum jurist gav Tertullus kaptenen vid den romerska garnisonen 
skulden för att begått våld på judarna när han räddade livet på Paulus. vers 6-9 
Paulus gavs tillfälle av Felix att tala till sitt eget försvar. Det är anmärkningsvärt 
att Paulus inte direkt gick till personlig attack mot judarna och anklagade Felix för 



äktenskapsbrott. Istället framhöll han att Felix hade varit en romersk domare i 
många år i Judeen, och att han såg fram emot att försvara sig inför Felix. vers 10 
Jesus hade profeterat att det skulle komma tider när man skulle dra de kristna 
inför domstolar och att det de skulle säga där skulle meddelas dem i samma 
ögonblick. Matt. 10:16-20 

PAULUS LADE UPP SITT FÖRSVAR 
Paulus började med att säga till Felix att det bara var 12 dagar sedan han 
arresterades i Jerusalem och att Tertullus anklagelser inte hade någon grund. 
Apg. 24:11-13 
Han bekände frimodigt att han var en efterföljare till Jesus Kristus och frånsade 
sig inte detta. vers 14-16 
Han lade fram händelserna som han såg dem och erkände att han hade utfört 
djuroffer i templet. vers 17-18   
Sedan talade han om att de människor han haft att göra med i templet inte fanns 
tillstädes i denna rättegång och att de borde få möta Felix, så skulle han få höra 
deras version av vad som de facto inträffade. vers 19 
Han uppmanade sedan Tertullus och hans följe att de skulle skaffa fram bevis 
om eventuella oegentligheter. vers 20-21 

FELIX REAKTION 
Felix var välinformerad om den nya messianska rörelsen inom judendomen och 
att judarnas ledargrupp hade förkastat denna. Han var medveten om att många 
människor hade blivit helade från alla möjliga svagheter och sjukdomar och att 
att efterföljarna trodde att deras Messias, Jesus, hade uppstått från de döda och 
uppstigit till Himlen. Felix gjorde ett avbrott i rättegången och talade om för 
judarna från Jerusalem att inget skulle ske förrän kapten Lysias närvarade vid 
förhören. vers 22 
Som domare dömde Felix att Paulus skulle behållas i förvar men att han skulle få 
ta emot besökare och förnödenheter från dem. Fängelsematen dåförtiden var 
inte särskilt god och fångar med kontakter utanför murarna levde bättre än de 
andra stackars fångarna. vers 23 

FELIX VAR INTE IMMUN MOT EVANGELIET 
Felix var en syndare med ett samvete som alla andra. Rom. 2:14-15 
Felix och Drusilla ville sedan få en privat audiens hos Paulus för att få höra mer 
om Jesus. Evangeliet skar som knivar i Felix hjärta, men istället för att omvända 
sig från sina synder skickade han iväg Paulus. Apg. 24:24  
Fast Felix var bevisad om synd, måste han tänka på pengar då han visste att 
Paulus var en av de största ledarna i den kristna rörelsen och hoppades att hans 
efterföljare skulle vara benägna att samla in medel för Paulus frisläppande. Detta 



fortsatte i två år tills Felix återkallades till Rom och Porcius Festus tog över som 
guvernör istället. vers 26-27 
Domstolsförhandlingarna under Felix gick i stå eftersom det judiska ledarskapet 
inte kunde göra Paulus något, men han återfick inte heller sin frihet.  

VAD KAN VI LÄRA AV DETTA? 
1. Historieböckerna säger oss att Felix var en degenererad typ, en tjuv, horkarl, 

mördare, kort sagt en man utan någon som helst moral. Men Jesus har dött 
även för sådana och Paulus gjorde allt för att denna man skulle bli frälst. Inte 
heller vi skall ge upp om andra, hur dåliga de än är. 1 Tim. 2:1-7 

2. Ofrälsta politiska ledare har alltid varit korrupta och det samma gäller idag 
och det kommer också att vara så i framtiden. 
Den kristne behöver inte följa lagar som strider mot Guds Ord. Apg. 4:18-21 
Men den kristne ombedes leva ett så milt liv som möjligt och försöka vinna 
såväl de goda och de onda för Gud. 1 Petr. 2:11-20 

3. Vi behöver inte frukta eller råka i panik om vi dras inför rätta på grund av vår 
tro på Jesus Kristus. Lita på den Heliga Ande! Joh. 16:12-15   

Kom ihåg att det aldrig är kris i Himlen. Gud har total kontroll och har full 
kunskap i förväg om vad skall hända på jorden och i skapelsen. Gud blir 
inte förvånad och har en lösning på varje problem som en kristen kan möta 
här på jorden. Vårt jobb är att vara lydiga och rätta oss efter Gud!  
 
Kom ihåg att det inte är så viktigt hur du börjar din bana som kristen, det är 
viktigare hur du avslutar den! 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?  


